
REFERAT 9. januar 2012:
Møtetid: 17:30.
Møtested: Studentrådskontoret, Sentralbygget, Gløshaugen.

Oppmøtte:
Tonje
Bjørnar
Katja

Siden sist

• Hva har vi gjort?

• Hva har skjedd på bloggen?

Saksliste:

• Møtetidspunkt
Vi ble enige om at møtetidspunktet fremover skal være mandager fra 17:30 til 19:30.

• Driftsmidler
Vi skal få 4000 NOK, som vanlig.

• Pizzamøte
Foreslås at vi påkoster oss pizza på møtet den 23. januar (uke 4).

• AltUnd oppdatering/synlighet
Foreslås å innføre "ukas blogger" i sammenheng med sekretær, for å få litt mer "drive"
på bloggen.

• Årsrapport
Må være inne innen slutten av måneden. Alle må fylle inn relevant informasjon i fra året
som har vært. Neste møte (16. januar) blir satt av til endelig utforming av årsrapporten.

• Maria
Legges til på bloggen, it's learning, facebook, mailingliste. Oppfordres til å opprette
Gmail-konto.

• Skattekort
Nytt skattekort for 2012 må være hos økonomiavd. innen 17/1. Derfor må skattekort
medbringes på neste møte (16.) eller sendes privat innen slutten av uke 2. Sendes til
Grete Aune, PLU, Låven, Dragvoll. Kan bruke internpost.

• Læringsmiljøundersøkelse
Bjørnar spurte om AltUnd vil teste ut skjemaet for en felles læringsmiljøundersøkelsen.
Dette ble godkjent og skjema vil bli sendt ut til AltUnd-medlemmene for testing.

Til neste gang



• Hva skal vi gjøre?
Alle: Sende inn skattekort til Grete Aune selv innen slutten av uke 2.

Katja: Skal forsøke å jobbe videre med informasjonsheftet. Sende mail til Marius og
Maria.

Tonje: Skrive inn i årsrapport. Organisere for Maria. Jobbe videre med prosjektet.

Maria: Kan du opprette Gmail-konto, hvis du ikke allerede har det? Og registrere deg på
wordpress.com for tilgang til bloggen.

Marius: Skriv inn punkter og egenrapportering inn i sakslista til neste uke. Skriv i
årsrapporten (innen 15. januar)

Bjørnar: Skrive inn i årsrapporten. Blogge. Sende læringsmiljøundersøkelse til AltUnd fra
TNS Gallup. Ta opp igjen prosjekt Stud.ass.

Stine: Skriv inn punkter i årsrapporten (innen 15. januar).

Andreas: Samme som Stine.

• Ukas blogger og sekretær neste gang:
Tonje!


